
 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i  
Dansk Endodontiforening 
7.1.2021 på Zoom 

I mødet deltog Casper, Merete, Mette R, Mette K og Lotte . 

1. Valg af dirigent og referent. Merete og Lotte 

2. Godkendelse af referatet fra 27.10. Referatet er godkendt og ligger på hjemmesiden. 

3. Orientering. 

1. Mette R orienterde om at vi har svaret ESE, at vi tror på størst tilslutning hvis ESE 
mødet i Helsinki i september 2021 holdes fysisk. 

2. Casper orienterede om at vi har svaret på henvendelse fra modtageren af 
Endodontiforeningens forskningsbevilling 2020, Rubens Spin-Neto, samt modtageren 
i 2019, Azam Bakhshandeh, at de på grund af de særlige forhold omkring COVID-19 
kan forlænge perioden for brug af forskningsbevillingen til 31.12.2021. 

3. Casper er i færd med at undersøge muligheden for flere betalingsformer på vores 
hjemmeside. 

4. Casper gennemgik regnskabet for 2020. 

5. Bestyrelsens faglige referat fra ESE autum meeting om restaurering af den 
rodbehandlede tand, er blevet bragt i Tandlægebladet. 

4. Endodontifireningens forskningsbevilling. 

Forskningsbevillingen på 30.000 kr. er i år givet til projektet Nekrotiserende 
blødtvævsinfektioner og cerebrale abscesser med odontogent fokus – kan immunologiske og 
dentale karakteristika forudsige udvikling, behandlingsvarighed og prognose? 

 Modtagerne er Frederik Viktor Bang Jespersen 
Stud.odont., skolarstuderende ved Odontologisk Institut, Københavns Universitet og afdeling 
for Kæbekirurgi, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet samt Signe Undall-Behrend Hansen  
Stud.odont., skolarstuderende ved afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Odontologisk 
Institut, Københavns Universitet. 
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5. Generalforsamling og forårsmøde. 

På grund af skærpede restrektioner i forbindelse med COVID-19, har vi besluttet at indkalde 
til generalforsamling den 11.2. og vente med beslutninger i forhold til forårsmødet. 
Generalforsamlingen vil blive holdt on-line. 

6. Generalforsamlingen i ESE. Mette og Lotte har deltaget i ESE generalforsamling 

På generalforsamlingen blev bl.a. drøftet: 

• Ny bæredygtig finansiel model for ESE. Kontingenter fra medlemmerne kan ikke 
længere finansiere den daglige drift i foreningen. Overskuddet fra kongresser og 
møder er med til at dække udgifterne, og det giver reduceret mulighed for 
forskningsstøtte og nye initiativer. Samtidig har flere medlemsorganisationer, bl.a. den 
tyske, hollandske og den norske forening været meget utilfredse med det kontingent 
de betaler, og som de finder alt for stort. 
En ny COO tiltræder i starten af det nye år, og en topprioritet bliver at arbejde med en 
ny finansiel model. 

• Ny hjemmeside. ESE har lagt en del kræfter i arbejdet med en ny tidssvarende 
hjemmeside der bliver implementeret i starten af det nye år. 

• Videoer. På baggrund af de Position statements ESE har udarbejdet er der foreløbig 
produceret 2 videoer der kan bruges i kommunikation med patienter. 
Rodbehandling og behandling af den vitale pulpa. 

• Guidelines. ESE ser det som en kerneopgave at udarbejde evidensbaserede kliniske 
guidelines og har foreløbig sat 25.000 € af til arbejdet som forventes at tage et par år. 

7. Gennemgang af formandens beretning for 2019. Lotte gennemgik beretningen. 

8. International Endodontic Journal. 

Caper har fortsat ikke har fået svar på gentagne henvendelser til forlaget Wiley om 
økonomien i at skifte til et on-line abbonement på International Endodontic Journal. Vi har nu 
en deadline for svar før generalforsamlingen. 

9. Den gode rodbehandling.  

På grund af nye COVID-19, er mødet om kliniske retningslinjer for endodonti udskudt, da det 
vil være en stor fordel at kunne mødes fysisk. Indledende drøftelser omkring ESE guidelines, 
Nationale Kliniske Retningslinjer, Klagesager fra Styrelsen for Patientklager og 
Sundhedsvæsnets diciplinærnævn 

Næste bestyrelsesmøde 16.4. 
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